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Hej!
Här kommer lite kort information om vad som hänt sedan vårt senaste månadsbrev på
Solskiftet.
Aktiviteter
Våren är på ingång med aprilväder, nysopade gator och spirande blommor
ute. Den 25 mars firade vi som vanligt våffeldagen och njöt av nygräddade
frasiga våfflor.
Påsken kom tidigt till oss i år. Vi hade inte samma gemensamma
påskpyssel som vi är vana vid, men vi hjälptes åt att göra det fint med
påskris och påskblommor, samt åt av det traditionella påskbordet.
Tyvär så har vi inte kunnat ta emot musikterapeuten som vi brukar senaste
tiden pga. covid men vi hoppas att i och med att vädret fortsätter att bli bättre och bättre att vi
snart ska kunna återuppta musikstunderna utomhus. Sittgymnastiken har vi så smått kommit
igång med på avdelingarna och vi har nu när snön har försvunnit kunnat börja använda vår
trädgård till små prommenader igen.
Vi följer basala hygienrutiner och håller avstånd, vi anpassar oss efter restriktioner och våra
aktiviteter kommer fortsättningsvis att anpassas efter de rekomendationer som
Folkhälsomyndigheten rekomenderar.

Verksamheten
Som ni förstår så arbetar vi fortfarande nästan uteslutande med coronaviruset och mycket av det
övriga arbetet är pausat till dess att vi gemensamt tagit oss igenom det värsta av pandemin.
Med tanke på allt som har hänt det senaste året ställer det stora krav på verksamheten vad det
gäller hur vi arbetar med basala hygienrutiner.Vaccination sker fortlöpande om det flyttar in nya
boende.
De flesta boende är nu vaccinerade men då smittspridningen i Region Stockholm fortfarande är
utbredd och nya varianter har dykt upp, är det därför viktigt att vi alla gör vad vi kan för att
minska smittspridningen. Se anslag som finns uppsatta vid entrén, i hissen och på varje plan.
Länk för information: https://www.sundbyberg.se/kommun-politik/aktuellt-ochevenemang/nyhetsarkiv/nyheter/2020-12-14-fragor-och-svar-om-coronavirus-och-covid-19-ialdreomsorgen-i-sundbybergs-stad.html
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Om du besöker Solskiftet, så gäller detta:
•
•
•
•

Stanna hemma om du är sjuk. Även vid milda/diffusa symtom.
Närstående och boende ansvarar för att begränsa antalet besökare för att undvika
trängsel. Max 2 personer per besök.
Alla besök görs i den boendes lägenhet. Passera snabbt allmänna utrymmen som kök och
vardagsrum.
Håll avstånd till den du besöker, till andra boende och personal.

Så gör du vid besök:
•
•
•

Det finns handsprit innanför entrén använd denna.
Använd den boendes badrum för att tvätta händerna. Torka dem på pappershanddukar.
Använd handsprit, ha på dig munskydd under hela besöket.

Om du blir sjuk efter besöket med misstänkta symtom på covid-19, hör av dig till oss. Det är
viktigt med tanke på eventuell smittspårning och testning på enheten där din närstående bor. Vi
vill att alla besökare lämnar kontaktuppgifter, namn och telefonnummer, till personalen i
samband med besök för att underlätta vid eventuell smittspårning.
Vi fortsätter att arbeta hårt för att minimera risken för att boende ska bli smittade av covid-19. Vi
ber alla att respektera och följa rutinerna för att inte utsätta boende eller personal för onödiga
risker.
Allmän Information med anledning av coronaviruset och äldreboenden hittar du här

https://www.sundbyberg.se/stod-omsorg/halso--och-sjukvard/rutiner-for-halso--och-sjukvard/00rutiner-vid-covid-19.html

Månadsbrev
Finns även på:
https://www.sundbyberg.se/stod-omsorg/aldre/aldreboende-och-korttidsboende.html
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